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DĚTSKÝ KARNEVAL SE VYDAŘIL…
Jako kaţdým rokem, tak i letos se uskutečnil
v sobotu 5. února 2011 v naší obci tradiční dětský
karneval, kde se to vţdy hemţí samými krásnými
maskami a celý večer se čeká na vyhlášení těch
nejhezčích masek.
Vše se událo v sále hasičské zbrojnice. Účast masek
byla poměrně velká, a proto bylo o zábavu mezi
dětmi postaráno. Mezi maskami jsme mohli vidět:
břišní tanečnice, Zora, kravičku, lištičku, berušku,
čarodějnici, čertíka s andílkem a spoustu dalších…
Hravým odpolednem provázeli klauni Šašek, Šáša a
Šášula, kteří měli pro děti přichystáno spoustu her.
Rodiče a všichni dospělí v sále měli moţnost během
programu
hlasovat
o
nejhezčí
masku.
Vyvrcholením
celého
karnevalu
bylo
vyhlášení výsledků. Nejhezčí maskou byl zvolen
Honzík Novosád, který byl za andělíčka.
Honzíkovi gratulujeme!
Těšíme se na další dovádění a legraci!

Celou fotogalerii z akce najdete na internetových stránkách obce.
Lucie Škabrahová
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OBECNÍ KNIHOVNA MÁ SVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
S velkým potěšením Vám mohu oznámit, ţe obecní knihovna Malá Bystřice má od tohoto měsíce své
vlastní internetové stránky, které jí dosud chyběly.
Na těchto stránkách naleznete základní informace o knihovně, ceníku či fotografie knihovny. Připravili
jsme pro Vás ale také perličky v podobě odkazů na zajímavé stránky, které by Vám měly pomoct
v orientaci ve světě knih a knihoven! Neméně zajímavá je také sekce online knihy, kde naleznete
odkazy na knihy, které si můţete pořídit zdarma či za poplatek v elektronické podobě.
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Stránky budeme v průběhu roku aktualizovat, chystáme pro Vás seznam novinek knih či katalog
knihovny!
Tak neváhejte a přijďte mezi nás! Těšíme se na Vaši virtuální i skutečnou návštěvu! Adresu stránek
knihovny najdete přes stránky obce či přes odkaz www.malabystrice-knihovna.wz.cz.
Světlana Hrabinová

REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ ČT NA SATELITU
Česká televize zahájila 3. ledna 2011 pravidelné regionální vysílání zpravodajství a informací ze
severní a jiţní Moravy na satelitu Astra. ČT tak konečně oslovuje svým zpravodajstvím i diváky
na severní a jiţní Moravě na satelitu, kteří dosud mohli ze satelitu sledovat jen praţské regionální
vysílání.
S oficiální startem regionálního vysílání ČT na satelitu dochází také k jedné zásadní změně – tradiční
regionální zpravodajství na ČT1 zrušeno a bylo přesunuto na zpravodajský okruh ČT24.
Regiony mají svůj stále stejný čas na ČT24 od 18:00 do 18:30 hodin a to kaţdý den včetně víkendu a
speciální večerní čas v pracovní dny od 22:49 do 23:00 hodin. Regionální vysílání ČT24 můţe televize
s veřejnoprávním posláním vedle pravidelných pořadů vyuţívat také v době mimořádných událostí jako
jsou například volby nebo přírodní katastrofy.
Časy regionálního vysílání ČT24:
pondělí aţ pátek: 18:00-18:30 Události v regionech
sobota a neděle: 18:00-18:30 Události v regonech – víkend
pondělí aţ pátek: 22:49-23:00 Události v regionech plus
Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky přijímající vysílání na satelitu Astra 3A (23,5°E),
včetně uţivatelů CS Link a Skylink.
Světlana Hrabinová
Zdroj: www.ct24.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI BŘEZNU
Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 14. a 28. března.
Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI
Jak jistě víte, v současné době probíhají na území naší obce tzv. pozemkové úpravy (KPÚ - komplexní
pozemkové úpravy). Jejich cílem je zajistit rozvoj území-katastru, odstranění necitlivých zásahů,
prevence proti sesuvům preventivním odvodněním pozemků, úprava vodohospodářských poměrů,
zajištění přístupnosti pozemků, prostupnost území, atd.
Na této činnosti se mohou podílet i jednotliví občané svými připomínkami na zlepšení poměrů a
odstranění viditelných i tušených problémů ve svém okolí.
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Dne 25. ledna byly všechny viditelné problémy prezentovány přes vaše zástupce zhotoviteli a garantům
PÚ v naší obci. Nicméně, stále je prostor pro další připomínky a to i ty zdánlivě nepodstatné. Vyuţijte
této příleţitosti podílet se na rozvoji obce!
Jednotlivé podněty můţete osobně konzultovat na obecním úřadě v úřední hodiny i mimo ně, ale není
zaručeno, ţe mimo úterý bude někdo přítomen, nebo si dohodnout schůzku na telefonním čísle
734 522 279 (starosta sluţební), nebo se můţete obrátit na své blízké zastupitele, či zástupce vlastníků,
kteří jsou členy komise (p. Jan Vávra, p. Jiří Mikel, p. Pavel Teplý, p. Josef Labaj, p. Ludvík Novosad
ml.).

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, v nedávné době informovala obce, aby upozornily občany,
zvláště pak seniory, ţe v současné době řeší sérii trestných činů páchaných právě na
seniorech. Neznámý pachatel se vydává za pracovníka energetické společnosti, a to s
legendou:
vrácení přeplatku za elektřinu
zapisováním stavu elektroměru
prověření „černého odběr“ elektřiny
kontrola el. sítě a el. zásuvek apod.
Tímto vyuţije nepozornosti seniora a tomu odcizí finanční hotovost. Pachatel pracuje většinou sám
nebo je na místo činu dovezen jiným spolupachatelem. Tímto Policie ČR ţádá občany, aby
nikoho takového nepouštěli do domu nebo bytu.
V naší obci se elektřina, resp. její spotřeba, měří v měsíci srpnu. V případě, ţe tedy
narazíte na takovouto podezřelou osobu, je třeba informovat Policii ČR na čísle 158 nebo starostu
na čísle 734 522 279.
Podrobnosti najdete na úřední desce u obecního úřadu.
Za obec Malá Bystřice
Bořivoj Ptáček
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PROSÍME OBČANY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SVÝM PODPISEM PŘIPOJIT K PETICI A ŢÁDAJÍ
PARLAMET ČR O ZMĚNU ZÁKONA TAK, ABY TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PACHATELŮ
TRESTNÝCH ČINŮ POČÍNALA DOVRŠENÍM 14 LET VĚKU, ABY TUTO PETICI
PODEPSALI BUĎTO:
NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V OBCHODĚ „JEDNOTA“ U PÍ. KOTRLOVÉ
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Pozvánka na „Masopust“
Pokud přemýšlíte, jak si zpříjemnit závěr únoru, pak neváhejte a vydejte se do Valašského muzea
v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm. Dne 26. února od 9:00 hodin se zde totiţ koná
tradiční MASOPUST.
V průběhu celého dne se můţete těšit na písně, tance, masky, fašankové obyčeje, ale i dobré jídlo.
Jak uţ bývá v Roţnově zvykem, soutěţí se zde o nejlepší klobásku a tlačenku.
Od 14:00 hodin pak začne Dřevěným městečkem rejdit masopustní průvod a završením odpoledne
bude pochovávání basy se souborem Radhošť.
 Valašská rallye 2011
Upozorňujeme občany, ţe ve dnech 25.-26. března 2011 by se přes část naší obce měl jet
automobilový podnik Valašská Rallye 2011. Podrobné informace o trati a uzavírkách Vám přineseme
v dalším čísle zpravodaje.
 Sčítání lidu, domů a bytů
Upozorňujeme občany, ţe v měsíci březnu proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Tzv. rozhodným
okamţikem pro sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Co to znamená?
Informace se do sčítacích formulářů vyplňují podle skutečnosti platné v tento okamţik.
Např. Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamţik
na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný
okamţik mezi námi a je třeba toto do sčítání uvést.
Dne 26. března je pak moţné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře, tato moţnost končí
14. dubna 2011.
Další informace prosím sledujte na internetových stránkách obce, na úřední desce a v dalším čísle
zpravodaje. Pokud máte zájem, podrobné informace také naleznete na oficiálních internetových
stránkách www.scitani.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN
V měsíci březnu oslaví své narozeniny:
paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 80 let
paní MARIE SLOVÁČKOVÁ – 65 let
paní VĚRKA ILDŢOVÁ – 65 let
pan JOSEF MIKEL – 87 let
pan SVATOPLUK TEPLÝ – 65 let
Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v ţivotě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody
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OPUSTILI NÁS…

V neděli 23. ledna 2011 nás navţdy opustila ve věku 85 let váţená paní
Albína Kovářová. S paní Kovářovou jsme se rozloučili v pátek 28. ledna
v římskokatolickém chrámu Páně v Růţďce.

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

Zpravodaj 2/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. března 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

